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reedschapjes in het zakmes moet u uitklap-
pen, en welke kunt u beter dicht laten? Een 
goedwerkende zoekmachine voor mobiele 
applicaties bestaat nog niet. Apps worden 
aangeboden in aparte applicatiewinkels voor 
iPhones, Nokia’s, BlackBerry’s en Android-
telefoons. Daarin kunnen gebruikers gericht, 
per categorie zoeken. Maar wat Google doet 
voor websites, is er nog niet voor mobiele 
apps.

Vandaar deze app-gids van Elsevier. Bij 
het samenstellen is vooral gelet op het prakti-
sche nut. Lollige apps die het geluid van bier-
glazen of toeters simuleren, zijn buiten be-
schouwing gelaten – ondanks hun populari-
teit. Verreweg de meeste applicaties in de 
gids zijn programma’s die kleine ongemak-
ken slim verhelpen. Ze meten hoe hard u 
fietst of helpen u bij het afvallen.

Niet alle apps zijn geschikt voor alle 
soorten mobiele telefoons. Elk telefoonmerk 
heeft zijn eigen besturingssysteem, waarbij 
weer een specifieke applicatiewinkel hoort. 
Apple heeft de App Store, Samsung en HTC 
hebben de Android Market. BlackBerry heeft 
App World en Nokia de Ovi Store. In de gids 
geven symbolen per app aan in welke van de 
vier grootste winkels hij is te downloaden. 
Omdat de app-winkels van Android en Apple 
veel meer en betere apps aanbieden, zijn die 
twee sterk oververtegenwoordigd.  J

M eer dan een half miljoen verschil-
lende applicaties – apps – voor mo-
biele telefoons zijn er inmiddels. De 

gemakkelijk te downloaden programma’s 
voor smartphones bestaan pas drie jaar, maar 
de snelheid waarmee ze de wereld veroveren, 
is fenomenaal. Apple maakte deze maand 

bekend dat alleen al op zijn producten, zoals 
iPhone en iPad, vijftien miljard mobiele apps 
zijn gedownload. Dat betekent dat iedereen 
op aarde ruim twee apps heeft geïnstalleerd. 
Dan zijn de tientallen miljoenen apps op an-
dere telefoons nog niet eens meegerekend. 

Applicaties maken van de smartphone 
een Zwitsers zakmes met, zo u dat wil, vele 
honderden uitklapbare gereedschapjes. Om-
dat de apps slim gebruikmaken van de inge-

bouwde sensoren, zoals kompas, camera en 
microfoon, bieden ze duidelijk meer dan ‘ou-
derwetse’ mobiele websites. Zo kunnen ze u 
tonen waar u bent – handig als u bent ver-
dwaald – en welke bioscoop er in de buurt te 
vinden is. Dat is voor websites veel lastiger. 
Een duidelijk signaal: iPhone-gebruikers 
brengen meer tijd door met apps dan op sites. 

Ondanks de overvloed aan apps is er een 
verrassend gebrek aan overzicht. Welke ge-
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Mobiel internet groeit in razend tempo. Naast mobiele websites lanceren ook  
bedrijven aan de lopende band vernuftige en interactieve mobiele applicaties: om 
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de chaos van apps voor iPhone, Android, Nokia, BlackBerry én tabletcomputers.
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De 70 handigste 
apps voor uw mobiel

smartphones

groupon 
, ,  Gratis

De app van de be-
kende kortingsite 
Groupon biedt hoge kortingen  
bij winkels in de buurt. Elke dag 
krijgen gebruikers een of meer 
kortingsacties. De kortingsbon 
printen is niet nodig. De bon op 
de telefoon tonen, is genoeg.

shopshop 
 Gratis

Met de app ShopShop 
kunnen gebruikers een 
boodschappenlijstje maken op 
hun mobiele telefoon. Van toma-
ten tot rundertartaar en die fles 
chardonnay: eenmaal in de su-
permarkt zijn de producten ge-
makkelijk af te strepen.

winkelen

aanbieding 
,  Gratis

Supermarkten afstrui-
nen en foldertjes lezen 
op zoek naar de beste aanbiedin-
gen, is tijdrovend. Met deze app 
is snel en overzichtelijk te zien 
welke producten in de aanbie-
ding zijn bij de grootste super-
markten bij u in de buurt.

aroundme 
,  Gratis

In onbekend gebied 
zoeken naar een bio-
scoop, restaurant of winkel? Met 
deze app is via gps snel te zien 
wat er in de buurt zoal te vinden 
is. AroundMe geeft een route-
 omschrijving en de dichtstbij-
zijnde parkeerplaatsen. 

 Te downloaden in 
Apples App Store

  Te downloaden 
in de Android Mar-

ket
 Te downloaden 

in BlackBerry’s  
App World 

 Te downloaden in 
Nokia’s Ovi Store

Prijzen van apps 
veranderen vaak  

en kunnen verschil-
len per applicatie-

winkel

De app-gids van Elsevier, in 14 catego-
rieën: iedere smartphonegebruiker vindt 
zo makkelijk de apps die bij hem passen

Van ShopShop tot Bieb: 
apps voor iedereen

google shopper 
,  Gratis

Betaal nooit meer te veel in de winkel. Deze app 
zoekt op meerdere vergelijkingswebsites waar een 
product het goedkoopst is. Dit kan door de productnaam in  
te tikken of de streepjescodes in de winkel te scannen.
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Geniepige 
spionnen
Apps verzamelen 
persoonsgegevens

Mobiele telefoons zijn over 
het algemeen veilige appa-

raten. Het is schrijvers van virus-
sen en andere kwaadaardige 
software vooralsnog niet gelukt 
op grote schaal smartphones te 
infecteren. Toch is voorzichtig-
heid geboden. Bedrijven verza-
melen graag zo veel mogelijk 
gegevens van hun klanten – en 
dat doen ze ook via apps. Die 
sturen vaak grote hoeveelheden 
privacygevoelige informatie 
door aan hun makers, zonder dat 
de gebruikers dat doorhebben. 

Eind vorig jaar bleek uit on-
derzoek van het Amerikaanse 
dagblad The Wall Street Journal 
dat van de 101 populairste An-
droid- en iPhone-apps, er 56 
persoonlijke gegevens door-
stuurden naar derden. Bijna de 
helft stuurde locatiegegevens 
mee, en vijf apps stuurden zelfs 
gegevens over leeftijd en ge-
slacht naar bedrijven. 

De mobiele applicatie van 
het populaire internetradiosta-
tion Pandora scoort het slechtst 
wat betreft privacy: die sluist te-
lefoongegevens en locatiedata 
door, maar ook persoonsgege-
vens: de geboortedatum en het 
geslacht van de luisteraar.

Niet alleen via apps worden 
persoonlijke gegevens op smart-
phones verzameld en naar der-
den gestuurd. Ook de bestu-
ringssystemen van Google en 
Apple – Android en iOS – hou-
den, als geniepige spionnen, bij 
waar uw telefoon zich bevindt 
en sturen die informatie door. In 
de Verenigde Staten heeft dit 
zelfs geleid tot een hoorzitting in 
het Congres. In de Nederlandse 
politiek is het stil gebleven.

Het enige wat mobiele inter-
netters kunnen doen om hun pri-
vacy te beschermen, is, voordat 
ze een app downloaden en in-
stalleren, de voorwaarden goed 
te lezen. Bevallen die niet, dan 
kunnen zij altijd beslissen om 
een andere telefoon aan te schaf-
fen of een andere app te down-
loaden.

phoneUsage 
,  Gratis

Een al te hoge tele-
foonrekening voorko-
men? PhoneUsage geeft een 
overzicht van het verbruik van 
sms- en dataverkeer en belkos-
ten. Stel een limiet in en er volgt 
een bericht als het verbruik uit 
de hand loopt. 

pocketlock 
 Gratis

Meer nog dan bij een 
telefoon met toetsen is 
bij een aanraakscherm vergren-
deling van de telefoon belangrijk.                                                           
PocketLock vergrendelt de tele-
foon als de gebruiker hem in zijn 
broekzak stopt en ontgrendelt 
als hij eruit wordt gepakt.

instapaper 
 € 3,99

Het kan gebeuren dat 
lezers iets interessants 
op een website ziet staan, maar 
niet direct de tijd hebben om de 
tekst uitgebreid te lezen. Insta-
paper laat gebruikers daarom 
websites opslaan om later terug 
te lezen. 

telefoon

JuiceDefender 
 Gratis

JuiceDefender zorgt 
dat bepaalde apps niet 
automatisch verbinding maken 
met internet, maar alleen als de 
gebruiker dit wil. Dat scheelt veel 
energie. Hoe lager het batterij-
 niveau, des te meer apps de toe-
gang tot internet wordt ontzegd.

appBrain
 Gratis

De weg kwijt in de ap-
plicatiewinkel Android 
Market? Via AppBrain krijgt u 
een duidelijk overzicht van be-
schikbare apps en van nieuwe 
versies van apps die al op uw te-
lefoon staan. Dit gaat sneller dan 
via de Android Market.

flighttrack
, ,  € 3,99

Overal ter wereld toont 
FlightTrack of vluchten 
op tijd vertrekken en aankomen. 
Ook alle boarding gates zijn in de 
applicatie opgenomen. En als u 
een vlucht heeft gemist, kunt u 
met deze app alternatieve vluch-
ten vinden.

Dropbox
, ,  Gratis

Met de app van de be-
kende website drop-
box.com kunt u grote bestanden 
naar anderen sturen. Die worden 
online opgeslagen zodat gebrui-
kers altijd bij hun bestanden 
kunnen. Vereiste is uiteraard dat 
er een internetverbinding is.

swiftkey X
 € 1,39

Veel toetsenborden 
voorkomen typfouten 
met een autocorrectfunctie. 
Swiftkey is persoonlijker dan de 
al geïnstalleerde autocorrect-
functie omdat hij bijvoorbeeld 
ook uw taalgebruik op sites als 
Twitter en Facebook analyseert.

ZakeliJk

offmaps 2 
 € 0,79

Deze app is ideaal om 
de weg mee te vinden 
op vakantie. OffMaps slaat 
vooraf geselecteerde kaarten en 
toeristische informatie op de te-
lefoon op. Daardoor is er geen 
dure internetverbinding nodig 
om de weg te vinden.

evernote 
, ,  Gratis

Evernote is een knip-
selmap waarin aante-
keningen, gesproken memo’s en 
gesprekken worden opgeslagen. 
Omdat gegevens online worden 
opgeslagen, kunnen gebruikers 
op verschillende apparaten hun 
notities inzien.

kayak
, , ,  Gratis

Op de site Kayak.com 
was al langer een uit-
gebreid aanbod van vluchten en 
hotels te vinden. Dat geldt nu 
ook voor de app. Via het pro-
gramma vinden reizigers overal 
ter wereld betaalbare vliegtic-
kets en slaapplaatsen.

locale 
 € 7,09

Met Locale stelt u in op 
welke plekken u graag 
uw telefoon op stil zet en waar u 
juist graag de beltoon harder zet. 
De app ziet precies waar u bent 
en voert de gewenste actie uit 
als u de bioscoop of vergader-
zaal in loopt.

reiZen

tripadvisor 
, , ,  Gratis

Duizenden recensies 
van toeristische attrac-
ties zijn in deze app opgenomen. 
Van Marrakech tot Barcelona en 
Las Vegas: reizigers die u zijn 
voorgegaan, laten precies weten 
wat er leuk en minder leuk is aan 
de bestemming.

Volgende! 
 Gratis

Gejaagd op zoek gaan 
naar bus of tram, is 
verleden tijd. De app ziet via het 
gps-signaal bij welke halte u in 
de buurt bent en toont hoe laat 
de volgende bus daar vertrekt. 
De app werkt met het kaarten-
programma van Google Maps.

anwB fietsen
 € 2,99

Deze applicatie van de 
ANWB biedt navigatie-
software met mooie fietsroutes. 
Fietsers kunnen zelf een begin- 
en eindpunt van een route instel-
len, en hoe lang ze onderweg wil-
len zijn. De app berekent de ide-
ale fietsroute. 

het Verkeer
 Gratis

Buienradar? Check. Fi-
les? Check. Flitspalen? 
Check. Het weer? Check. In deze 
app staat alle informatie die 
weggebruikers nodig hebben. 
Die kunnen ook eigen routes op-
slaan en op elk moment kijken 
hoe druk het daar is.VerVoer

ns reisplanner 
Xtra 

, , ,  Gratis
Voer een bestemming 
in en u ziet meteen wat de snel-
ste route met de trein is, en 
welke vertragingen er zijn. Vaak 
is de NS Reisplanner Xtra beter 
op de hoogte dan de NS-service-
medewerkers op het station. 

funda
,  Gratis

Funda biedt de moge-
lijkheid om meer dan 
300.000 huizen te bekijken. 
Zoek op buurt, prijs en bouwjaar, 
en met de fotofunctie is het huis 
meteen ook van dichtbij te bekij-
ken. De app biedt zowel koop- 
als huurwoningen aan.

mint 
,  Gratis

Deze app is een han-
dige manier om een 
huishoudboekje bij te houden. 
Software berekent budgetten en 
geeft aan welk percentage van 
het budget is uitgegeven. Ook 
kunnen gebruikers hun uitgaven 
thematisch categoriseren.

eCurrency 
 Gratis

In eCurrency zijn de ac-
tuele koersen van 
vreemde valuta te vinden. Ook 
kunnen gebruikers er gemakke-
lijk bedragen mee omrekenen. 
De app is alleen voor de iPhone; 
voor Android-telefoons zijn er al-
ternatieven zoals aCurrency.

gelD

stockprice alerts
 € 0,88

Is de koers van uw 
aandelen boven een 
bepaalde koers gestegen? Deze 
app waarschuwt u. Zo weten be-
leggers precies wanneer ze in ac-
tie moeten komen. Het systeem 
betrekt data van de grote aan-
 delenbeurzen wereldwijd.

google maps navigation
,  Gratis

Deze nagel aan de doodskist van TomTom laat ge-
bruikers gemakkelijk navigeren. De kaarten zijn ac-
tueel. Bovendien houdt de software rekening met files. Gebruik 
deze app niet in het buitenland: het dataverbruik is erg groot.

atm hunter 
, , ,  Gratis

Bent u in een vreemde stad en heeft u contact geld 
nodig? ATM Hunter ziet waar u bent en geeft de loca-
tie van de dichtstbijzijnde pinautomaat. De meeste Neder-
landse automaten zijn via het programma op te sporen.

CamCard 
, ,  € 5,49

Camcard brengt het visitekaartje naar de mobiele te-
lefoon. Gebruikers hoeven ontvangen visitekaartjes 
alleen nog maar even voor de camera van hun smartphone te 
houden en Camcard zet de gegevens direct in het adresboek.

lonely planet Compass 
 € 0,70

Voor toeristische steden heeft reisgidsenmaker  
Lonely Planet een zogeheten augmented reality-app 
gemaakt, die locatiegebonden informatie biedt. Richt de ca-
mera van de telefoon, en informatie verschijnt op het scherm.
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Apple van 
zijn troon
Android en andere 
alternatieven groeien

De Apple-heerschappij over 
mobiele apps – en eigenlijk 

over het hele mobiele internet – 
is voorbij. De snelgroeiende 
Android Market van Google 
biedt waarschijnlijk nog deze 
maand meer applicaties dan 
Apples App Store. Ook ontstaan 
nieuwe distributiekanalen.

Tot nu toe waren eigenaren 
van iPhones, iPods en iPads 
veroordeeld tot de goedgevulde 
maar streng gecensureerde App 
Store van Apple. Apps die Ap-
ple om welke reden dan ook 
niet aanstaan, worden zonder 
pardon geweerd uit de App 
Store: zo houdt Apple-baas 
Steve Jobs de applicatiewinkel 
netjes en overzichtelijk. Maar 
steeds meer applicatieontwik-
kelaars hebben genoeg van de 
bemoeizucht van Apple. Zij 
hebben een omweg gevonden: 
de programmeertaal html5. 

Html is de code waarin 
websites worden geprogram-
meerd. Html4, nu nog de stan-
daard, is niet echt geschikt voor 
complexe apps. Html5 wel. 
Waar apps nu nog op zich 
staande stukjes software zijn, 
kunnen ze met de nieuwe soft-
warecode makkelijk in een in-
ternetbrowser worden verwerkt. 
Daardoor zullen ze ook op de 
iPhone te gebruiken zijn, buiten 
de App Store om.

Steeds meer bedrijven, 
waaronder het Britse dagblad 
Financial Times, stappen al 
over op html5-apps. Deze apps 
hebben tot nu toe wel bedui-
dend minder functies dan de of-
ficiële apps: zo kunnen ze niet 
gebruikmaken van alle sensoren 
van de iPhone. Ook zijn ze 
moeilijker te vinden dan de ap-
plicaties die in de App Store 
staan. Html5-apps worden in 
applicatiewinkels nog niet uit-
gestald. Maar ook dat verandert: 
de zeer populaire sociale-net-
werksite Facebook lanceert 
naar verluidt binnen een maand 
een eigen html5-applicatie-
 winkel.

instagram
 Gratis

Met deze app kunnen 
gebruikers supersnel 
foto’s nemen, bewerken en delen 
met vrienden. Foto’s op de tele-
foon zijn makkelijk op Twitter,  
Facebook en Flickr te zetten.  
Instagram heeft kleurenfilters 
voor bijzondere effecten.

Color 
,  Gratis

De Color-app is een so-
ciaal netwerk dat zich 
op foto’s richt. Color laat foto’s 
zien van andere gebruikers die 
zich in de buurt van uw smart-
phone bevinden. Elke foto die de 
buren met dit programma ma-
ken, verschijnt bij u in de app.

hipstamatic 
 € 1,59

U houdt van de jaren 
vijftig? Hipstamatic 
maakt moderne foto’s oud. Soft-
ware manipuleert de foto’s zodat 
ze een korrelig effect en dus een 
retrokarakter krijgen. Foto’s die 
met deze app zijn bewerkt, zijn 
op internet erg populair.

hundred pushups 
,  € 0,79

Jawel. Met een strak 
schema en herinnerin-
gen helpt deze app gebruikers 
zover te komen dat ze zich in zes 
weken honderd keer achter el-
kaar kunnen opdrukken. Voor on-
getrainde mensen is het schema 
met een week te verlengen.foto’s

animoto
 Gratis

Met de Animoto-app 
kunnen gebruikers een 
fraaie diashow maken van de fo-
to’s die op hun mobiele telefoon 
staan. Het is mogelijk aan deze 
diashow allerlei effecten toe te 
voegen, zoals muziek en beeld-
overgangen.

geZonD

noom weight loss 
 Gratis

Noom Weight Loss is 
een van de betere on-
der de vele apps die helpen bij 
het afvallen. Vul uw gewicht, 
maaltijden en sportactiviteiten 
in. De app stelt een persoonlijk 
vermageringsplan op en helpt u 
zich daaraan te houden. 

iperiod 
 Gratis

Met iPeriod kunnen 
vrouwen hun menstru-
atiecyclus bijhouden. Zo kan de 
app voorspellen wanneer de ge-
bruikers ongesteld worden en of 
zij hoofdpijn krijgen. Daarom is 
de iPeriod ook handig voor man-
nen.

sleep Cycle
 € 0,79

Deze wekker analy-
seert het slaapgedrag, 
om vervolgens het gunstigste 
moment van wakker worden te 
bepalen. De app laat de wekker 
afgaan op het moment dat u het 
lichtst slaapt, zodat opstaan min-
der moeite kost.

runkeeper 
,  Gratis

RunKeeper, dat het 
gps-signaal van de te-
lefoon gebruikt, is een app voor 
hardlopers. Na een rondje lopen 
is te zien welke route is gevolgd 
en hoe lang dit duurde. Toppres-
taties zijn meteen zichtbaar. Ook 
voor fietsers is de app handig.

ag kranten 
 Gratis

Kranten lezen op een 
smartphone zonder 
steeds weer het adres van web-
sites te hoeven intypen? Deze 
app geeft nieuws van alle grote 
Nederlandse en buitenlandse 
kranten en nieuwswebsites  
weer, in één handig overzicht. nieUws

pulse news
,  Gratis

Pulse presenteert al 
het nieuws dat voor u 
belangrijk is in een overzichtelijk 
scherm. Gebruikers kunnen  
bekende dag- en weekbladen 
toevoegen, maar ook berichten 
van vrienden op Facebook en 
Twitter selecteren.

Bloomberg 
, , ,  Gratis

Voor internationaal  
financieel-economisch 
nieuws is er de app van Bloom-
berg. Nieuws van dit financiële 
persbureau is goed te lezen in 
deze overzichtelijke app, net als 
cijfers en grafieken van interna-
 tionale beurskoersen.  

news republic 
, , ,  € 2,75

Deze applicatie geeft 
een breed overzicht 
van nieuws van over de hele we-
reld. Zij maakt onder andere ge-
bruik van internationale persbu-
reaus. Gebruikers kunnen in 
deze app gemakkelijk eigen 
nieuwsfilters instellen.

elsevier 
 Gratis

Elsevier heeft een app 
om u op de mobiele te-
lefoon te voorzien van het be-
langrijkste nieuws. Het is een 
weergave van alle nieuws-, opi-
nie- en achtergrondartikelen die 
dagelijks verschijnen op de web-
site van Elsevier, elsevier.nl. 

22tracks 
 €1,59

Deze muziek-app  
selecteert 22 nieuwe 
nummers uit evenveel genres. 
De liedjes worden geselecteerd 
door dj’s die ieder een genre  
hebben waarin ze specialist zijn. 
Elke maand komen er nieuwe 
lijsten uit.

luisterpaal
, , ,  Gratis

Graag nieuwe muziek 
leren kennen? De re-
dactie van VPRO’s radiopro-
gramma 3voor12 geeft wekelijks 
een overzicht van nieuw uitge-
brachte muziek van relatief on-
bekende artiesten. De liedjes zijn 
meteen te beluisteren in de app. 

spotify 
, , ,  Gratis

Met Spotify is legaal 
muziek te beluisteren 
uit een digitale database met 
dertien miljoen liedjes. Ook kunt 
u eigen afspeellijsten maken. 
Voor de uitgebreide versies van 
het programma moet u wel 
abonnementsgeld betalen.

mUZiek

songkick 
 Gratis

Kies een paar artiesten 
en blijf op de hoogte 
van het laatste nieuws. Wat is  
de laatste roddel? Waar en  
wanneer treden ze op? Hoe zijn 
concertkaarten te krijgen? En 
wanneer komt er een nieuw al-
bum uit? 

photosynth
 Gratis

Met uw telefoon de Eiffeltoren van alle kanten foto-
graferen? Met Photosynth kan dat in één 3D-beeld. 
Met deze app kunnen gebruikers simpel panoramafoto’s ma-
ken. Maak meerdere foto’s en de app plakt ze aan elkaar. 

soundhound 
, , ,  Gratis

Dat liedje komt u bekend voor, maar wat is het ook 
alweer? Soundhound luistert naar het nummer en 
geeft, puttend uit de eigen database, snel titel en artiest. De 
applicatie kan zelfs liedjes herkennen die u zelf zingt of neuriet.

kindle
, ,  Gratis

Duizenden gratis klas-
sieke boeken zijn te 
downloaden met deze app van 
internetwinkel Amazon. Ook 
kunt u gemakkelijk een van de 
290.000 overige e-books aan-
schaffen. Nadeel: de boeken zijn 
alleen in het Engels te verkrijgen.

taBlets

photoshop express
, ,  Gratis

In deze gratis versie 
van het bekende foto-
bewerkingsprogramma Photo-
shop zijn de meeste basale ef-
fecten aan foto’s toe te voegen. 
Zo kunt u ook onderweg snel 
rode ogen verwijderen of die le-
lijke pukkel wegwerken.

Boekenbol 
,  Gratis

Voor Nederlandstalige 
e-books biedt webwin-
kel Bol.com de ruimste keuze. 
Met de app Boekenbol is de vol-
ledige collectie in te zien en een-
voudig aan te schaffen. Reeds bij 
Bol.com gekochte e-books kunt 
u met deze app ook lezen.

pages 
 € 7,99

Als u de iPad ook wilt 
gebruiken voor tekst-
verwerking, is Pages onmisbaar. 
De app van Apple laat gebruikers 
documenten aanmaken en ex-
porteren. Ook zijn er veel opties 
voor het mooi opmaken van pa-
gina’s en presentaties. 

flipboard 
 Gratis

Deze populaire app voor de iPad verzamelt via uw  
sociale netwerksites en favoriete nieuwsbronnen al 
het nieuws dat voor u interessant is, en presenteert het  
in een fraaie tijdschriftvorm.

Door het grote scherm van tabletcom-
 puters, lenen die zich beter dan de tele-
foon voor lees-, schrijf- en kijk-apps

Apps voor tabs
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whatsapp 
, , ,  Gratis

Installeer ’m en u zult 
er verbaasd van staan 
hoeveel mensen deze app al 
hebben. Met het razend popu-
laire WhatsApp valt gratis te 
sms’en. De app herkent auto-
 matisch andere gebruikers uit 
uw adresboek.

imDb 
,  Gratis

Bent u in dubio over 
welke film u vanavond 
wilt zien? IMDb is een uitge-
breide databank met internatio-
nale films. Via de app zijn sa-
menvattingen en recensies te le-
zen over de meest uiteenlopende 
films.

epicurious
,  Gratis

Meer dan twintigdui-
zend recepten van ge-
bruikers overal ter wereld zijn in 
de Epicurious-app terug te vin-
den. De mobiele applicatie geeft 
handige menutips voor bepaalde 
feestdagen en biedt elke dag 
een recept van de dag. 

klassiek

angryBirds
, , ,  Gratis

Dit immens populaire 
spelletje is simpel en 
verslavend. De bedoeling van An-
gryBirds is om vogeltjes met een 
katapult op een leger boze big-
gen te laten schieten. Hoe meer 
biggen er worden geraakt, hoe 
meer punten het oplevert.

appie 
,  Gratis

Wat eten we vandaag? 
Met Appie, de applica-
tie van supermarkt Albert Heijn, 
zijn gemakkelijk recepten te zoe-
ken en boodschappenlijstjes op 
te stellen. Ook leidt de app ge-
bruikers met hun lijstje naar de 
juiste paden in de supermarkt. 

google sky map 
 Gratis

Hobby-astronomen 
kunnen hun hart opha-
len met deze app van Google. 
Alle sterren, planeten en andere 
objecten die ’s nachts aan de  
hemel zijn te zien, staan in dit 
programma. Richt de camera  
en de app vertelt u wat u ziet.

nigella Quick 
Collection 

 € 2,99
Een van de bekendste 
Britse televisiekoks, Nigella 
Lawson, heeft haar eigen app vol 
met toegankelijke recepten. Het 
programma stelt op basis van de 
ingrediënten ook boodschappen-
lijstjes samen.

Buienradar 
, , ,  Gratis

De populaire website 
heeft een app, zodat 
ook onderweg hagel en regen 
geen verrassing meer zijn. De 
app biedt, naast een landkaart 
met de buien, ook verkeersinfor-
matie en weersvoorspellingen 
voor de langere termijn.� J

eten

Bieb 
 Gratis

Deze app helpt u boe-
ken op tijd terug te 
brengen naar de bibliotheek. De 
app toont wanneer een boek te-
rug moet en tot wanneer de uit-
leen te verlengen is. Ook kunnen 
gebruikers gemakkelijk zoeken 
naar boeken in de catalogus. 

wijnshaker
 Gratis

Als u in de supermarkt 
staat, kunt u deze app 
activeren. Als u vervolgens even 
kort schudt met uw telefoon her-
kent de app de locatie en geeft 
aankooptips uit de Wijnalmanak 
voor wijnen in de desbetreffende 
winkel.

magicplan 
 Gratis

Benieuwd hoe groot u woont? Door foto’s te maken 
met de telefoon is met deze app te berekenen hoe-
veel vierkante meters een ruimte telt. Zo is eenvoudig een plat-
tegrond te maken zonder de hulp van een rolmaat of laser.

Birthday reminder 
g lite 

 Gratis
De verjaardagskalen-
der kan van de wc-muur worden 
gehaald. U kunt in deze app ver-
jaardagen handmatig invoeren 
en die van uw Facebook-contac-
ten importeren. Voor elke ver-
jaardag krijgt u een seintje.

Yelp
, ,  Gratis

In alle landen van de 
wereld houden restau-
rantbezoekers via yelp.com bij 
wat ze van hun bezoek vonden. 
Dat levert nuttige informatie op, 
ook in app-versie. Door het inter-
nationale aanbod is Yelp vooral 
handig in het buitenland.

hoBBY

wordfeud 
,  Gratis

Wordfeud is een soort 
Scrabble, bedoeld voor 
smartphones. Gebruikers kun-
nen een spel spelen en chatten 
met vrienden of met onbekende 
gebruikers van de applicatie over 
de hele wereld. Werkt goed met 
Nederlandse woorden.

iens
,  Gratis

Restaurantrecensies en menukaarten van veel 
Nederlandse restaurants zijn in de app van de 
bekende site iens.nl makkelijk te vinden. De applicatie ziet 
welke restaurants er in de buurt zijn en hoe ze zijn beoordeeld.


